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Інноваційним елементом в системі управління закладом освіти може бути про- 
і рама, в якій висвітлюються актуальні аспекти управлінського впливу на інновацій
ну діяльність педагогічного колективу, об’єкти управлінського аналізу і корекційні 
рішення, зміст яких розкриває зміни і доповнення, які необхідно внести в систему 
педагогічної діяльності колективу закладу для того, іцоб досягти бажаних стратегі
чних результатів.

В основу такої програми управління покладено ідею забезпечення цілеспрямо- 
паного управління процесом переведення закладу освіти з одного стану -  стану 
функціонування «поточної освітньої моделі», в якісно новий стан -  стан функціону
вання «моделі змішаних здібностей учнів» з метою забезпечення умов для само
вираження і сам о реалізації учнів з різним інтелектуальним потенціалом.

Провідною науковою ідеєю є розробка та впровадження в практику системи 
комунікацій, спрямованої на ефективну реалізацію і функціонування освітньої мо
делі «Змішаних здібностей учнів», в рамках якої увага приділяється розвитку не 
тільки когнітивних, а й інтелектуальних, фізичних, соціальних здібностей учнів.

Основною умовою ефективного функціонування даної моделі є зміна автори
тарного традиційного управління закладом освіти на цільове управління закладом 
освіти за моделями, проектами, програмами та відповідна підготовка педагогічного 
колективу до сприйняття даного стилю і виду управління.

Основні завдання:
• Пошук об’єктивних, послідовних технологій, методик самооцінювання та 

оцінювання роботи персоналу, інструментарію, за допомогою якого можливо міні
мізувати суб'єктивізм.

• Впровадження нових форм організації навчання персоналу на місцях ( як 
колективних, групових, так і індивідуальних).

• Оптимізація процесу планування по вертикалі і по горизонталі, оптимізація 
безпосередньо річного плану роботи закладу освіти.

• Розробка та реалізація моделі декомпозування єдиної науково -  методич
ної проблеми закладу освіти (гімназії), над якою працює педагогічний колектив.

• Розробка та запровадження системи діагностування учнів для виявлення в 
них певних здібностей.

• Розробка моделі структурно -  організаційних змін щодо форм організації 
навчальних занять, методів, засобів навчання і управління учнівською навчально -  
пізнавальною діяльністю в контексті моделі «Змішаних здібностей учнів».

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

*

Дмитренко Т.О., Прокопенко АХ, Яресько К.В.

Перехід до впровадження перспективного педагогічного управління у вищому 
закладі освіти виявив необхідність перегляду парадигмальних засад педагогіки. 
Сучасна педагогічна наука ґрунтується на таких основних парадигмах: знаннєвій, 
культурологічній, технологічній і гуманістичній. Знаннєва парадигма базується на 
необхідності здобуття знань і вмінь, розвитку пізнавальних сил (мислення, мовлен
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ня. уяви, пам’яті), розвитку особистісних якостей (самостійність, активність тощо), 
застосування їх у практичній діяльності. Культурологічна парадигма в освіті ґрунту
ється на двох основних концепціях: аксіологічній і діяльнісній. Аксіологічна концеп
ція вимагає проектування компонентів педагогічної системи (цілі, принципи, зміст 
навчання, методи, форми спільної діяльності) як цінності для учня. Діяльнісна кон
цепція вимагає організації навчально-творчої діяльності учнів, вибору оптимальних 
шляхів і способів пізнання об’єктів навколишнього світу. Технократична парадигма 
в освіті, що виникла у XX ст., наголошує на пріоритеті засобів організації діяльності 
учнів, зокрема технічних. Зазначені вище концепції перебільшують значення 
об’єктивного і суб’єктивного факторів в освіті і водночас -  недооцінюють великої 
ролі особистісного і людського факторів.

Гуманістична парадигма, що є підґрунтям перспективного педагогічного управ
ління, спрямованого на перспективу, на майбутнє, вимагають переорієнтувати ос
віту на людину, її потреби, інтереси, здатності до того або іншого виду діяльності. 
Застосування гуманістичної парадигми пов’язано з різними підходами, зокрема 
особистісно орієнтованим і компетентнісним. Особистісно орієнтований підхід 
сприяє підвищенню ролі людського і особистісного факторів через індивідуалізацію 
навчання, врахування досвіду учня, підвищення його ролі у навчальному процесі

Компетентнісний підхід вимагає розробити стратегію освіти, а також критерії її 
ефективності в нових соціально-економічних умовах. Виявляється необхідність та
кої організації освітнього середовища, у якому учні могли б орієнтуватися на вибір 
оптимальної траєкторії як підґрунтя перспективного управління і самоуправління 
Компетентнісний підхід означає для педагогів і учнів поступову переорієнтацію на 
оволодіння культурою навчальної діяльності, педагогічною культурою, культурою 
перспективного педагогічного управління навчальною діяльністю учнів.

З метою вирішення цих питань необхідно створити умови для набуття ком
плексу компетенцій, що сприяють формуванню особистості фахівця, здатного пос
тійно змінюватися, самовдосконалюватися в умовах багатофакторного середо
вища: соціально-економічного, політичного, інформаційного і комунікаційного.

На нашу думку, компетентність -  це інтегративна якість людини, що виникає як 
результат інтеграції знань і вмінь, та досвіду, набутих у процесі навчання, вихо
вання, соціалізації особистості і спрямованих на самостійну реалізацію діяльності в 
умовах, що постійно змінюються.

Професійну компетентність слід розглядати як складне особистісне утворення, 
що має ієрархічну природу:

1) на рівні діяльності -  це сукупність функцій, які реалізує фахівець;
2) на рівні суб’єкта діяльності -  це володіння фахівцем певною кваліфікаці

єю, досвідом:
3) на особистісному рівні -  це сукупність індивідуальних якостей фахівця, 

що надає можливість реалізувати певний вид діяльності в нових умовах.
Таким чином, компетентність -  це характеристика особистості, що визначає 

коло функцій, володіння певним досвідом та індивідуальними якостями, що в суку
пності надає можливість реалізувати діяльність на необхідному рівні.
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